Tarieven 2017
Eten & Drinken
Yarden verzorgt de plechtigheid geheel naar uw wens. Daarbij bieden wij u
volop mogelijkheden om het afscheid een persoonlijk karakter te geven.
Dat geldt ook voor onze catering; u kunt kiezen uit diverse arrangementen,
variërend van een zoet- tot receptiearrangement, een kopje koffie of een glas
wijn met een lekkernij.
Arrangementen
Al onze arrangementen zijn op basis van een vaste prijs per persoon. Tijdens
een arrangement schenken we de drankjes onbeperkt.
Zoet arrangement

vanaf € 8,00

Het Zoet arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van koffie, thee,
vruchtensappen en ijswater met daarnaast een ruime keuze aan zoete
lekkernijen zoals macarons, brownies, petit glacé en chocolade.
Lunch arrangement

vanaf € 14,00

Het Lunch arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van koffie, thee,
vruchtensappen, (karne)melk en ijswater met daarnaast een ruime keuze
aan minibroodjes met luxe beleg, minikrentenbollen en vers fruit.
Receptie arrangement

vanaf € 17,00

Het Receptie arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van
verschillende alcoholische en non-alcoholische dranken, zoals wijn, bier,
vruchtensappen, frisdranken, koffie en thee met daarnaast een ruime
keuze aan borrelhapjes, van pinda’s en borrelnootjes tot warm en koud
bittergarnituur alsmede een gezonde snackmix.

		
Receptie de luxe arrangement

vanaf € 20,00

Het Receptie de luxe arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van
verschillende alcoholische en non-alcoholische dranken, zoals wijn, bier,
vruchtensappen, frisdranken, koffie en thee met daarnaast een ruime keuze
aan luxe nootjes en zoute koekjes. Er wordt een diversiteit aan luxe warme en
koude hapjes geserveerd, inclusief een gezonde snackmix.

1 Mijn uitvaartwensen

Slagroomsoesje mini

€ 0,75

€ 2,10

Chocolade assorti (2 stuks p.p)

€ 1,25

Bonbon

€ 1,25

au lait espresso en verse muntthee)

€ 2,10

Luxe koeken assorti

€ 1,50

Frisdrank, vruchtensappen

€ 2,10

Gevulde koek

€ 1,50

Dranken
Koffie, thee
Luxe koffie en thee (cappuccino, café

Rode wijn, witte wijn, rosé

€ 3,30

Brownie/Muffin

€ 1,50

Port, sherry

€ 3,30

Spekkoek (bruine en/of groene)

€ 1,65

Bier, flesje

€ 2,60

Petit four

€ 2,85

Bier, tap*

€ 2,30

Gebak assorti

€ 3,75

Binnenlands gedistilleerd

€ 3,00

Buitenlands gedistilleerd

€ 4,50

Hapjes hartig
(prijzen per stuk/ per persoon, tenzij anders vermeld)

Broodjes

Mix van pinda’s en borrelnootjes

€ 1,00

Broodje bruin/wit met divers beleg

Gemengde luxe noten

€ 1,45

(kaas, beenham, gebraden gehakt

Zoute koekjes (2 stuks p.p.)

€ 0,95

en kipfilet)

€ 2,75

Bittergarnituur koud

€ 2,95

Bittergarnituur warm

(kaas/worst, 2 stuks p.p.)

Luxe mini broodje (o.a. zalm, rosbief,
brie, eier-/tonijn-/Kipkerriesalade)

€ 1,25
€ 0,80

Krentenbol met roomboter

€ 2,00

(assorti gefrituurde hapjes)

Saucijzenbroodje (heel)

€ 2,95

Bitterbal

€ 0,80

Saucijzenbroodje (half)

€ 1,50

Kwekkeboom bitterbal

€ 0,95
€ 1,00

Kaasbroodje (heel)

€ 2,95

Bladerdeeg hapje assorti

Broodje Kroket

€ 2,85

Kroket

€ 2,10

Broodje Kwekkeboom kroket

€ 3,50

Kwekkeboom kroket

€ 2,75

Gezonde snackmix
Hapjes zoet

(diverse frisse groenten)

€ 0,80

Soepen

€ 3,75

(prijzen per stuk/ per persoon, tenzij anders vermeld)
Roomboterkoekje assorti

€ 0,45

Champignonsoep met verse peterselie,

Luxe koekje assorti
(o.a. petit glacé, macarons)

€ 1,50

Tomatensoep met crème fraiche en verse

Cake/Koek

€ 1,25

bieslook, Groentesoep, Kippensoep

Luxe cake assorti

€ 1,50
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* niet op alle vestigingen

Bovenstaande is slechts een greep uit ons assortiment. Wist u dat wij op het gebied van eten
en drinken nog veel meer voor u kunnen verzorgen zoals bijvoorbeeld lokale specialiteiten,
bijzondere en luxe catering? Wij vertellen u er graag meer over. Heeft u speciale wensen?
2 Mijn
Neemtuitvaartwensen
u dan contact met ons op.

